
 
 

 

12. Określenie  wpływu  zagospodarowania obiektów i przestrzeni                            

na cele rekreacyjne na poprawę jakości życia mieszkańców 

 

 Wpływ jakości przestrzeni rekreacyjnej na jakość życia (Quality-of Life, QOL) 

mieszkańców określonego terytorium – jest rozważany w wielu publikacjach naukowych, por. 

np. Walczak, Tomczak (2011), Sekuła (2003), Chlipała, Frąckiewicz (2011). 

 Pomimo nieostrości pojęcia „jakość życia”, konkluzje wyprowadzone w różnych 

pracach są zgodne. Jakość życia zależy także od jakości przestrzeni rekreacyjnej i/lub 

turystycznej por. np. Śniadek, Zajadacz(2014), Andereck, Nyaupane(2011). 

 W niniejszym opracowaniu przyjmuje się, że jakość życia (znanych jest ponad 100 

definicji) to rozpatrywane łącznie: 

1) szeroko rozumiane obiektywne warunki życia oraz 

2) dobrobyt subiektywny – inaczej nazywany dobrostanem. 

 Obiektywne warunki życia opisywane są zbiorem wyselekcjonowanych                                    

i zaakceptowanych wskaźników ilościowych. Natomiast dobrobyt subiektywny to inaczej 

odczuwanie dobrostanu materialnego, fizycznego, emocjonalnego itp. Ryc. 229 obrazuje rolę 

rekreacji w kształtowaniu poczucia jakości życia. 

 

 
Ryc. 229. Wpływ turystyki i rekreacji na jakość życia 

Źródło: Śniadek, Zajadacz (2014) 
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 Natomiast ryc. 230 wskazuje, że źródłem poczucia wzrostu jakości życia rekreanta                

są nie tylko właściwie dobrane formy rekreacji, ale także (a może przede wszystkim) stopień 

zaspokojenia jego potrzeb oraz motywy do podejmowania aktywności fizycznej. (Walczak, 

Tomczak 2011, Lubowiecki-Vikuk, Paczyńska-Jędrycka 2010). 

 
Ryc. 230. Interakcyjny model aktywności rekreacyjnej 

Źródło: Walczak, Tomczak (2011) 
 

 Ustalony na podstawie źródeł literaturowych zbiór czynników związanych                                

z aktywnością rekreacyjną i/lub turystyczną – wpływających pozytywnie (także negatywnie) 

na jakość życia w danej miejscowości lub na danym terytorium zawiera tab. 49 (Śniadek, 

Zajadacz 2014) 
 

Tab. 49. Pozytywny i negatywny wpływ turystyki i rekreacji na jakość życia mieszkańców 

miejscowości/regionu turystycznego 

POZYTYWNY NEGATYWNY 

Wpływ na warunki życia (obiektywna jakość życia) 

- zatrudnienie w sektorze usług turystyczno-   

rekreacyjnych, 

- wzrost dochodów osobistych, 

- aktywizacja i dywersyfikacja lokalnej 

gospodarki, 

- wzrost dochodów lokalnego budżetu  

z tytułu podatków, 

- wzrost PKB, 

- wzrost podaży dewiz, 

- rozwój usług (w tym szczególnie 

publicznych) z zakresu sportu, rekreacji, 

kultury, 

- wzrost cen dóbr i usług podnoszący koszty 

życia, 

- wzrost cen nieruchomości, 

- wzrost inflacji, 

- przeznaczanie środków z budżetu lokalnego 

na inwestycje turystyczne (marginalizacja 

potrzeb mieszkańców), 

- wycieki środków finansowych z lokalnej 

gospodarki, 

- sezonowość zatrudnienia, 

- wzrost wydatków budżetowych na  

utrzymanie, infrastruktury rekreacyjno – 

turystycznej, 
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POZYTYWNY NEGATYWNY 

Wpływ na warunki życia (obiektywna jakość życia) 

- rozwój pozostałych usług generowany 

rozwojem sektora turystyczno- 

rekreacyjnego, 

- rozwój i modernizacja obiektów i urządzeń 

dla sportu i rekreacji, 

- rewitalizacja miejscowości, 

- integracja społeczna, 

- pozytywny wizerunek miejscowości 

 /regionu, 

- rozwój edukacji, w tym kształcenie kadr dla 

sportu, rekreacji i turystyki, 

- rozwój systemu porządku i ładu 

 publicznego, 

- zmniejszenie objawów chorób  

cywilizacyjnych, 

- wzrost zdrowotności społeczeństwa, 

- poprawa stanu środowiska naturalnego 

(dzięki wzrostowi świadomości 

 ekologicznej i wprowadzeniu systemu  

ochrony przyrody). 

- przeludnienie miejscowości w sezonie 

turystycznym, 

- wzmożony ruch samochodowy, kongestia, 

wypadki, 

- wzrost zjawisk patologii społecznej, 

- urazy, kontuzje, zachorowania i wypadki 

podczas zajęć sportowych i wycieczek, 

- degradacja środowiska naturalnego, 

- hałas, śmieci, wzrost emisji CO2. 

 

Wpływ na dobrostan (subiektywna jakość życia) 

- zadowolenie z pracy w sektorze 

turystyczno-rekreacyjnym, 

- zadowolenie z relacji międzyludzkich 

stymulowanych przez udział w rekreacji, 

- zadowolenie z możliwości atrakcyjnego 

spędzania czasu wolnego, 

- zadowolenie z poprawy stanu zdrowia, 

własnej kondycji i sprawności ruchowej, 

- poczucie dumy z własnego miejsca 

zamieszkania, jego dorobku kulturowego, 

wizerunku, rozpoznawalności, 

- zadowolenie z możliwości atrakcyjnego 

spędzania czasu z rodziną. 

 

- niezadowolenie z rosnących kosztów 

utrzymania (generowany przez turystykę 

wzrost cen dóbr i usług, cen 

nieruchomości), 

- niezadowolenie z pracy w sektorze 

turystyczno-rekreacyjnym (sezonowość, 

niskie płace, brak możliwości rozwoju 

zawodowego), 

- niezadowolenie z nadmiernego ruchu 

turystycznego i utrudnień z tym związanych 

(korki uliczne, hałas, śmieci, 

niewystarczająca podaż dóbr i usług), 

- niezadowolenie związane z pojawiającymi 

się nierównościami w dochodach, 

- niezadowolenie z polityki lokalnej 

(priorytet projektów z zakresu turystyki  

i rekreacji nad potrzebami mieszkańców), 

- odczuwanie stresu związanego  

z podróżami, 

- niezadowolenie ze stanu zdrowia 

(zmęczenie fizyczne, przetrenowanie, 

kontuzje). 

Źródło: Śniadek Zajadacz (2014) 
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 Rekreacja ruchowa i turystyka odgrywają również kluczową rolę w utrzymaniu 

kondycji psychofizycznej osób starszych. Liczne opracowania naukowe potwierdzają,                   

że w Polsce odsetek osób w wieku 65+ systematycznie rośnie (Kozdroń 2008, 2014, 

Mosakowska i inni 2012). Ryc. 231 potwierdza tę opinię. 

 

 
Ryc. 231. Prognozowane odsetki osób w wieku 65+ w Polsce 
Źródło: Kozdroń (2014) 

 

Według prognoz, w 2050 roku 1/3 polskiego społeczeństwa będzie w wieku 65+ 

(Kozdroń 2014). Starzenie się jest procesem nieuniknionym i nieodwracalnym, dlatego należy 

podejmować działania, aby było ono zdrowe i pomyślne. Światowa Organizacja Zdrowia 

(WHO) definiuje pomyślne starzenie (successfulageing) jako proces optymalizacji 

możliwości zachowania zdrowia fizycznego, społecznego i psychicznego, który umożliwia 

osobom starszym czynne uczestnictwo w życiu społecznym, bez dyskryminacji ze względu      

na wiek, a tym samym pozwalający na czerpanie radości z dobrej jakości niezależnego życia 

(Kozdroń 2014, Rowe, Kahn 1987). 

 

 Systematyczne badania prowadzone w Polsce przez Główny Urząd Statystyczny – 

pozwalają na ustalenie głównych motywów uczestnictwa Polaków w zajęciach sportowo-

rekreacyjnych (por. ryc. 232). Wśród motywów do głównych należą: zachowanie zdrowia                 

i utrzymania kondycji fizycznej oraz przyjemność i rozrywka. 

Odpowiednio 92,7% w 2008 r. oraz 93,7% w 2012 r. Wnioski będące następstwem tych 

badań są takie, że z upływem lat rośnie dbałość o dobrą sprawność i zdrowie; przy czym 

motyw ten staje się pierwszoplanowy w wieku 45+. W wieku późniejszym 65+  witalność 

oraz dbałość o sprawność i zdrowie jest motywem głównym u ponad 60% badanych osób. 
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Ryc. 232. Motywy uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w 2012 roku 
Źródło: GUS (2013) 

 

Określenie wpływu zagospodarowania obiektów i przestrzeni (w tym przestrzeni 

publicznej) na cele rekreacyjne na poprawę jakości życia mieszkańców Gościnnej 

Wielkopolski zostało przeprowadzone w oparciu o audytoryjne i sondażowe metody 

pozyskania danych. 

 

Na podstawie tab. 49 można wyselekcjonować te czynniki, które szczególnie silnie 

wpłynęły na warunki życia oraz dobrostan mieszkańców obszaru objętego realizacją Lokalnej 

Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska. Zestawiono je poniżej. 

 CZYNNIKI POZYTYWNE – wpływające na warunki życia: 

 rozwój usług, 

 rozwój i modernizacja obiektów i urządzeń dla rekreacji, wypoczynku i sportu, 

 rewitalizacja centrów miejscowości, 

 integracja społeczna, 

 pozytywny wizerunek miejscowości, 

 poprawa stanu środowiska naturalnego 

 CZYNNIKI POZYTYWNE – wpływające na dobrostan: 

 zadowolenie z możliwości atrakcyjnego i aktywnego spędzania czasu wolnego, 

 poczucie dumy z własnego miejsca zamieszkania, jego dorobku kulturowego, 

wizerunku, rozpoznawalności, 

 zadowolenie z możliwości atrakcyjnego spędzania czasu z rodziną, 

 zadowolenie z poprawy stanu zdrowia, własnej kondycji i sprawności ruchowej. 
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 Przeprowadzone badania audytoryjne i ankietowe nie wykazały negatywnego wpływu 

zrealizowanych projektów na warunki życia oraz dobrostan mieszkańców Gościnnej 

Wielkopolski. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości w miarę nasilenia aktywności 

rekreacyjnej (i turystycznej) na tym obszarze – pewne zagrożenia zostaną zasygnalizowane. 

  

Badania ankietowe wykazały także, że projekty infrastrukturalne w zakresie rekreacji         

i turystyki zrealizowane na obszarze LGD Gościnna Wielkopolska, wpłynęły na poprawę 

jakości życia mieszkańców poprzez następujące elementy: 
 

Tab. 50. Wyniki odpowiedzi na pytanie 17 

Pytanie 17. Czy zmiany w zagospodarowaniu turystycznym na 

obszarze LGD wpłynęły na jakość życia poprzez: 
Liczba Procent 

Większą ilość czasu poświęconą rekreacji 126 65,3% 

Większą aktywność fizyczną 126 65,3% 

Intensywny kontakt z przyrodą 72 37,3% 

Organizacja wspólnych imprez w grupach zainteresowań 83 43,0% 

Większą dbałość o środowisko, w którym żyjemy 51 26,4% 

Inne 8 4,2% 

Liczba respondentów 193 100,0% 
Źródło: opracowanie własne 

 

Rozkład odpowiedzi przedstawia ryc. 233. 

 

 
Ryc. 233. Graficzna prezentacja odpowiedzi na pytanie 17 
Źródło: opracowanie własne 
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 Dla pomyślnego rozwoju Gościnnej Wielkopolski w przyszłości, szczególnie istotny 

jest stan psychofizyczny dzieci i młodzieży, który jest między innymi skorelowany                          

z aktywnością i rekreacją ruchową tej grupy wiekowej. 

 Respondenci w zdecydowanej większości byli zgodni, że wzbogacenie infrastruktury 

rekreacyjnej w gminie ich zamieszkania oraz LGD Gościnna Wielkopolska jako całości – 

wpłynie na jakość życia dzieci i młodzieży, poprzez zachętę do przebywania na świeżym 

powietrzu, zamiast przed komputerem i/lub telewizorem. W odniesieniu do poszczególnych 

przedziałów wiekowych – odpowiedzi były następujące (por. tab. 51). 

 

Tab. 51. Odpowiedzi pozytywne i negatywne wobec spodziewanego skrócenia czasu 

przebywania dzieci przed komputerem i/lub telewizorem 

Wiek 

 
do 10 lat 11-15 lat 16-20 lat 

Odpowiedzi Liczba Procent Liczba Procent Liczba Procent 

TAK 138 71,5% 127 65,8% 131 67,9% 

NIE 55 28,5% 66 34,2% 62 32,1% 

Suma 193 100,0% 193 100,0% 193 100,0% 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

 
Ryc. 234. Graficzna prezentacja odpowiedzi pozytywnych i negatywnych wobec 

spodziewanego skrócenia czasu przebywania dzieci przed komputerem i/lub telewizorem 
Źródło: opracowanie własne 
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 Przeprowadzone badania ankietowe wykazały, że projekty infrastrukturalne w zakresie 

rekreacji i turystyki zrealizowane na obszarze LGD Gościnna Wielkopolska, wpłynęły             

na pozytywne zmiany w stanie zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców Gościnnej 

Wielkopolski.. 

Respondenci w zdecydowanej większości byli zgodni, że korzystanie z nowej infrastruktury 

rekreacyjnej w gminie ich zamieszkania oraz LGD Gościnna Wielkopolska jako całości 

powoduje z zmianę trybu życia na zdrowszy, poprawę kondycji fizycznej i lepszy humor. 
 

Tab. 52. Wyniki odpowiedzi na pytanie 9.  

Pytanie 9. Czy zauważyła/zauważył Pani/Pan następujące zmiany 

w swoim stanie zdrowia, kondycji fizycznej? 
Liczba Procent 

Rzadsze bóle głowy  20 4,2 

Obniżenie ciśnienia krwi 11 2,3 

Większa odporność na choroby 45 9,5 

Poprawa kondycji fizycznej 83 17,5 

Lepsze samopoczucie psychofizyczne 76 16,0 

Lepszy humor 85 17,9 

Większa radość życia 57 12,0 

Zmiana trybu życia na zdrowszy 84 17,7 

Nie zauważyłem zmian 13 2,7 

Suma 474 100,0% 
Źródło: opracowanie własne 

 

 
Ryc. 235. Graficzna prezentacja odpowiedzi na pytanie 9 
Źródło: opracowanie własne 
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 Zagospodarowanie obiektów i przestrzeni na cele rekreacyjne wpłynęło również                  

na wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem wśród osób powyżej 60 roku życia. 

Potwierdzają to wyniki przeprowadzonego badania ankietowego.  

Respondenci  (w odpowiedzi na pytanie 19) wskazywali, że kobiety w wieku powyżej 60 lat 

będą w większym stopniu spędzać czas wolny na łonie natury. 

 

 
Ryc. 236. Graficzna prezentacja odpowiedzi na pytanie 19 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Odsetek osób deklarujących poprawę jakości życia wynikającą z zagospodarowania 

obiektów i przestrzeni publicznej został wyliczony dla całego obszaru LGD Gościnna 

Wielkopolska na podstawie badania ankietowego (odpowiedzi na pytanie 17; por. tab. 50)                 

i wynosi 48%. 

Obliczenie odsetka osób deklarujących poprawę jakości życia wynikającą                               

z zagospodarowania obiektów i przestrzeni publicznej wykonano również na podstawie 

siedmiu pytań badania ankietowego odnoszących się bezpośrednio i pośrednio do jakości 

życia (pytania 4,7,8,10,12,13,17).  Obliczony w ten sposób odsetek osób deklarujących 

poprawę jakości życia wynosi 73%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


